
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ___________________________________________
Департаменту житлового господарства 
Вінницької міської ради_________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ___________________________________________
Департаменту фінансів Вінницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від " Ю " Л Ю т о г О  2017р. № 4 - р  / З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000__________ Департамент житлового господарства Вінницької міської ради_____________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000__________ Департамент житлового господарства Вінницької міської ради_____________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017470__________ _________ 0490_________  Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання_______________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 230 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 230 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік".
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2017 рік, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 № 508.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності__________________________________________  _________ ______________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
[№ з/п |КПКВК |КФКВК | Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 4017470 0490 Поповнення статутного капіталу МКП «Аварійно - диспетчерська служба» 230,0 230,0

Усього 230,0 230,0



9. Порелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:_______________________________ _______________________  (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональні цільові програми - всього 230,0 230,0
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік 4017470 230,0 230,0

Усього 230,0 230,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Показники
О диниця

вим іру
Дж ерело інф орм ац ії Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 4017470 Поповнення статутного капіталу МКП «Аварійно - диспетчерська служба»

1 Показники затрат

1 4017470 Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства тис.грн.
Рішення Вінницької міської ради від 
23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет 
на 2017 рік"

230,0

2 4017470 Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік тис.грн. Звіт про фінансові результати (Ф №2) 41,0

3 Показники ефективності

1 4017470 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік % Розрахунок 0,2

2 4017470 Рівень рентабельності підприємства поточного року % Фінансовий план підприємства 0,3

4 Показники якості

1 4017470 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року % Баланс (Ф №1), розрахунок 4

2 4017470 Результат фінансової діяльності підприємства поточного року тис.грн. Фінансовий план підприємства 53,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станс 
1 січня звітного пер

м на 
оду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальний спеціальни І Разом загальний спеціальни Разом загальний спеціальни Разом
1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 11 12 13

УСЬОГО:

В.о. директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Р.С. Фурман
(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко
(підпис) (ініціали та прізвище)


